
Referat af DFFO bestyrelsesmøde 21.10.2013 kl. 19.30 på Habitat Visions kontor 

i Feldballe  
Til stede: Annette Aude, Eva Therkildsen, Kristian Søborg, Lars Keller, Erik Aude, Anne-Marie 

Foged. 

 

Ad punkt 1: Valg af ordstyrer 

Kristian 

 

Ad punkt 2: Fonden Friland 
Bertel Clausen, der af den nu nedlagte beboerforening i Feldballe var valgt som repræsentant i 

Fonden Friland, har spurgt om DFFO kan opstille ham i stedet. 

Enighed om at Distriktsrådet ikke indstiller repræsentanter udenfor eget regi. Til gengæld foreslår vi 

Bertel at blive siddende til DFFOs næste årlige møde for foreninger, hvor vi kan tage sagen op. 

Kristian melder tilbage til Bertel. 

 

Ad punkt 3: Vælgermøde d. 24.10 kl. 19.00 

Lars har lavet et flot forarbejde og har tilsagn om deltagelse fra alle de opstillende partier til 

kommunalvalget. Han har også lavet en plan for velkomst, placering ved borde og politikernes 

rotation mellem bordene og styrer slagets gang. I introduktionen nævner han den skæve fordeling af 

kommunale midler mellem distrikterne og Bolius’ oversigt over indbyggertal og vækst i de enkelte 

byer. 

Vi mødes i Tåstrup forsamlingshus kl. 18.15. Annette og Lars sørger for vand, øl, kaffe, te, 

småkager, lys og blomster. Anne-Marie skriver og Kristian printer ark med emner til diskussion, der 

skal ligge på bordene, hvor grupperne af borgere og politikere sidder. På bordene ligger også 

foldere (er fundet hjemme hos A-M!), papir til navneskilte (Erik) og tuschpenne (Eva). 

Antal borde afhænger af antal deltagere, men der skal være 2 – 3 politikere pr bord. Politikerne 

skifter bord i alt 3 gange. Der er 6 diskussionsemner: Økonomi og fremtid (planlægning i stedet for 

brandslukning), Institutioner, Transport og infrastruktur, Bosætning, Frivilligt arbejde, 

Nationalparken og endelig et blankt ark til evt. andre emner. 

Ved hvert bord sidder en af os fra distriktsrådet og tager noter fra diskussionerne, til brug i den 

afsluttende opsummering, hvor politikerne også vil få mulighed for at komme med samlede 

kommentarer. 

 

Ad punkt 4: Deltagelse i møde om Europæisk Kulturhovedstad d. 29.10 på Kalø 

Eva og Annette deltager. 

 

Ad punkt 5: Deltagelse i landdistriktskonference d. 5. november på Rosmus Skole 

Kristian, Erik og Anne-Marie deltager. Anne-Marie melder alle tre til. 

 

Ad punkt 6: Evt. 

Kristian har sendt mail ud om NemID-administrator, kun han skal gøre noget, og han vil desuden 

sende information ud om hvordan vi bruger DFFOs gmail-konto.  

 

Ref.: Anne-Marie 

 

 


